ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 13 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 13η Φεβρουαρίου 2019
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 700,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
στη Δυτική Ελλάδα που διοργανώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων
και Λυκείων και θα διεξαχθεί στο χώρο του κτιρίου Β1 στο Νότιο Λιμάνι, στην Πάτρα
στις 16 Φεβρουαρίου 2019, λόγω του σύντομης ημερομηνίας υλοποίησης του
διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2019

2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στην
πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα», που διοργανώνεται από το
Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», στις 23 Φεβρουαρίου
2019 στην αίθουσα κτιρίου Β1 «Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2019

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 30.734,89 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης όπου απαιτείται, για την
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής τριάντα ενός (31)
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221/2019

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την καθαριότητα των υπηρεσιών της ΠΕ
Αχαΐας, για την σύναψη συμβάσεων από την υπογραφή τους και μέχρι της 31/12/2019,
προϋπολογισμού έως 10.200,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
και την έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 222/2019

5. Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
ποσού
1.709,00
€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»
πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων (οδική
ασφάλεια) και την ανάγκη προσφοράς εθελοντικού αίματος στις 24-2-2019 στην
Ακράτα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2019
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6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
Δήμου Πατρέων, την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, τον Δήμο
Πατρέων, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών και το
Παιδαγωγικό και Θεραπευτικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ» Πατρών για να
πραγματοποιήσουν, από κοινού, μία δεντροφύτευση στις 22-2-2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2019

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 660,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ΕΛΕΠΑΠ
Αγρινίου (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Προσώπων) στην από κοινού διοργάνωση, της επετειακής εκδήλωσης λειτουργίας των
20 ετών (ενημερωτική ημερίδα – ομιλίες σχετικά με τα θέματα των ατόμων με
αναπηρία με τις δράσεις και τα εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα του φορέα σε
συνδυασμό με πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις) που θα πραγματοποιηθεί στις 242-2019 στο Αγρίνιο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2019

8. Έγκριση αναβολής του ταξιδίου του Περιφερειάρχη στη Βαρκελώνη (0304/02/2019) και στις Βρυξέλλες (04-07/02/2019), καθώς και της Εκτελεστικής
Γραμματέως στις Βρυξέλλες (04-07.02.2019) λόγω ανωτέρας βίας και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 568,25 € από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226/2019

9. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2644/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για
τη προμήθεια εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων της Π.Δ.Ε., με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», λόγω
λήξης του οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227/2019

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 374,88 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης για τις ανάγκες εκδήλωσης του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’Europe Direct Πάτρας’’ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 228/2019

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 999,44 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών catering για τις ανάγκες εκδήλωσης του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’Europe Direct Πάτρας’’ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229/2019

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για
τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση
περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου» προϋπολογισμού: 135.000,00 € με ΦΠΑ και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
με βάση την τιμή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 230/2019

13. α.

Έγκριση του πρακτικού Νο3 της υπ’ αριθμ. 413562/6307/21-12-2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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επαναπροκήρυξης πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου «BALKANET – “Balkan ideas network for sustainable innovations
in the agro-food sector”» (Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον
αγροδιατροφικό τομέα), με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΜΟΥΛΤΙΛΑΜΠ»
ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α.Ε» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ. Εξουσιοδότηση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231/2019

αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002
απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό
του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
14. α. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
της 3ης Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στο
πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.
60/2007, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στο πλαίσιο παρακολούθησης των μαθημάτων κολύμβησης καθώς και νέων
αιτημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 321.454,58 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με διάρκεια συμβάσεων
όχι πέραν της 30.06.2019, κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., β. ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων της ανωτέρω διαδικασίας και γ. έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των
δρομολογίων της 3ης διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ηλείας στους προσωρινούς μειοδότες,
σύμφωνα με το Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 232/2019

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μέχρι του ποσού των 260.642,18 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας &
συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων
(διεθνή) μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 233/2019

16. Έγκριση 2ου Πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αφορά την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα: «την προμήθεια ειδών
ατομικής προστασίας (ένδυσης –υπόδησης) για τις ανάγκες των υπαλλήλων που
ασχολούνται με τα μηχανήματα έργων (χειριστές – συντηρητές) της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
7.755,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234/2019

17. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκ/νης
αμοιβής: 134.090,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
18. Εξουσιοδότηση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτ/νίας για την υπογραφή της
σύμβασης ανάθεσης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Προεκτιμώμενης αμοιβής: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2019

19. Διαβίβαση Πρακτικού Α’ Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ», (18PROC003947805 2018-11-05),
Προϋπολογισμού 12.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.24%), για έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 237/2019

20. Διαβίβαση Πρακτικού Ι φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» (18PROC003969409 2018-1107), Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ) / 1.209.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ), για
έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2019

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού Τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και
σαράντα λεπτών (417,40), για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης στην Αθήνα, υπαλλήλου
της Διεύθυνσης Οικονομικού για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239/2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ορισμός ενός δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας δυο απευθείας
εξαγοραζόμενων ακινήτων για τη διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Κρέστενας
Ανδρίτσαινας και ενός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και μεταγραφή των
αντιστοίχων συμβολαίων, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.459,00 €
για την αμοιβή αυτών, καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το
κόστος αγοράς των παραπάνω ακινήτων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/2019

Έγκριση πρακτικού (Ι) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή νέων τεχνικών στην επαρχιακή οδό
Αμαλιάδα-Γεράκι στην περιοχή οικισμού Γερακίου» (ενάριθμος 2016ΚΑΠ1408003),
προϋπολογισμού: 63.000,00 € μετά του ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 241/2019

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000,00 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή
δαπάνης εκπόνησης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ –
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»
Προϋπολογισμού 300.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Κ.Α. 2014ΚΑΠ1405014

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/2019

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο 41 Ν.
ΗΛΕΙΑΣ με προεκτιμημένη δαπάνη 10.000,00 €.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 243/2019

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 και διάθεσης πίστωσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244/2019

1.

2.

3.

4.

5.

4

συνολικού ποσού 2.880,08 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Ηλείας.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, μετά από την αριθμ. πρωτ. 335668/5912/23-11-2018 Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
περονοφόρου μηχανήματος (CLARK) για την φορτοεκφόρτωση τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής από τα μεταφορικά μέσα των προμηθευτών και τη
μεταφορά και τοποθέτησή τους στους αποθηκευτικούς χώρους της Κοινωνικής
Σύμπραξης ΠΕ Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ-ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016 - Κ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000150), του Επιχειρησιακού Προγράμματος

6.

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) 2014-2020», και τον ορισμό ως οριστικού αναδόχου για
την ανωτέρω μίσθωση την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΟΡΕΓΑ Π. Ο.Ε.» με τιμή ημερησίου
μισθώματος 41,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι του συνολικού ποσού
των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 245/2019

Έγκριση α) πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών προσφορών, μετά από την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/21204/447/24-01-2019
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την “ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών
της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών για ένα έτος
από την υπογραφή της σύμβασης” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής υπηρεσίας, β) ορισμού ως
οριστικού αναδόχου της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» και
γ) διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μέχρι του ποσού 13.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ανωτέρω ανάδοχο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246/2019

7.

Έγκριση α) πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών προσφορών, μετά από την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/21189/445/23-01-2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη «σύναψη σύμβασης ανάθεσης
υπηρεσιών για δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, ήτοι την ηχητική κάλυψη για τις εθνικές
εορτές & επετείους έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της

8.

τιμής, για το σύνολο της υπηρεσίας β) ορισμού ως οριστικού αναδόχου την επιχείρηση
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ» και γ) διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μέχρι
του ποσού 3.789,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ανωτέρω ανάδοχο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2019

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια
καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και
λιπαντικών για το έτος 2019, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
116.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με συστημικό αριθμό 67832 στο
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο
ποσό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 248/2019

9.

5

καυσίμου (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) μέσης
λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr) και την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής για τα λιπαντικά.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 446,00 € για την
μίσθωση ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Νικολάου και για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 249/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 10.936,80 € για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου
Καράμπελα για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 11.978,40 € για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Μαυρομάτη
Θεοδώρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 251/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 15.958,80 € για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανάσιου
και για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 694,40 € για την
μίσθωση ιδιωτικού οχήματος (Εκσκαφέας – Φορτωτής - JCB) ιδιοκτησίας κ.
Αποστολόπουλου Ιωάννη για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

10.

11.

12.

13.

14.

Π.Ε. Ηλείας.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.356,00 € για την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανήματων ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανάσιου και για
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254/2019

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 620,00 € για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου
Μιχόπουλου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255/2019

15.

16.

17.

Τροποποίηση της αριθμ. 2377/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 256/2019

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων του υπαλληλικού προσωπικού του
Προγράμματος Δακοκτονίας 2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού τετρακοσίων επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (407,65 €) για τους
μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 257/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 385,00 € για την
κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής από 19-2-2019 έως 21-2-2019, του
Μπακάλη Δημητρίου, Π.Ε. Διοικητικού, συμβασιούχου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στα Τίρανα για συμμετοχή σε δράση του έργου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

18.

19.

INNOXENIA.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 517,20 € για την
κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής από 19-2-2019 έως 21-2-2019, του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259/2019

20.
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Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Ηλείας, στα Τίρανα για συμμετοχή σε δράση του έργου INNOXENIA.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 157,30 € για την
πληρωμή Οδοιπορικών Εξόδων Μετακίνησης και εκτός έδρας μετακινήσεων των
υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 260/2019

Έγκριση του πρακτικού Νο 5 της ομάδας έργου του ευρωπαϊκού έργου «CROSS
THE GAP», αναφορικά με την τμηματική παραλαβή του αντικειμένου της υπ’ αριθμ.
292030/4606/26-09-2018πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, ποσού 898,50 €, για
συναντήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
έργου “CROSS THE GAP.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 263,40 € για την
κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής από 10-2-2019 έως 11-2-2019, του
Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Ηλείας, στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση του έργου
BALKANET.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 262/2019

21.

22.

23.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της
Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Ηλείας με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βαρθολομιού «Ο Άγ.
Βαρθολομαίος» εκδήλωσης «Καρναβαλικής Παρέλασης», που θα πραγματοποιηθεί

24.

στις 11/03/2019, στο Βαρθολομιό, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 Ευρώ με
ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2019

Επικαιροποίηση για το έτος 2019 της αριθμ. 2695/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και τροποποίηση αυτής ως προς τον τίτλο, που
αφορά ¨Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού ύψους 15.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια της αριθμ. 418396/6370/31-12-18
σύμβασης για το ερευνητικό έργο με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΗΣ» με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264/2019

25.

α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών) της υπ’ αριθμ.
404081/6209/17-12-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «την Ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη α)υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών, β) υπηρεσιών
διαδικτύου, και γ)υπηρεσιών περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων για
τις
ανάγκες
του
ευρωπαϊκού
έργου
«CROSS
THE
GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion» (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα
για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361, ΣΑΕΠ
301/6/2018ΕΠ301600012», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε

26.

τμήματος», β) Έγκριση για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265/2019

Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου
& του Επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου, για την μετάβασή τους
στην Αθήνα με σκοπό την συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266/2019

27.

7

Τροφίμων, την Τρίτη 05-02-2018. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
120,00 Ευρώ.
Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.600,00 € (ΧΕΠ
αριθ. 00088/2019 με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Ηλείας κ. Καρανάση Δημήτριο),
για την κάλυψη του κόστους διοδίων, καυσίμων & διανυκτερεύσεων υπηρεσιακών
αυτοκινήτων & μετακινούμενων οδηγών, για τη μεταφορά του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 267/2019

Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου
& του Επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου, για την μετάβασή τους
στην Αθήνα, την Δευτέρα 28-01-2018, με σκοπό την συνάντηση στο Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120,00
Ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2019

Α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στην εκδίκαση της αγωγής (με αριθμ.
κατ. ΑΓ73/20-3-2013), για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου (στις 212-2019) που θα συζητηθεί η αγωγή του Tahsin Isbilen (Ταχσίν Ισμπιλέν) κατά α) του
Δήμου Πηνειού και β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας), που αφορά
την μη πληρωμή του για την παραγωγή φίλμ - ντοκιμαντέρ. Β) Έγκριση δαπάνης και

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

28.

29.

30.

διάθεσης πίστωσης ποσού 868,00 € για την πληρωμή της δικηγόρου.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 269/2019

Επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €) για την πληρωμή του δικηγόρου, (της αριθμ. 2989/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.), λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας στο
οικονομικό έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2019

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την 21-2-2019 όπου συζητείται η από 24-9-2013
προσφυγή του Θεόδωρου Καράμπελα του Χαραλάμπους κατά της 390/14626/5-7-2013
απόφασης προστίμου του Περιφερειάρχη ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 550,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2019

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την 21-2-2019 όπου συζητείται η από 10-10-2013
προσφυγή του Δ. Ήλιδας κατά της 11285/278357/27-11-2012 απόφασης προστίμου
του Άντ/ρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 550,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272/2019

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και
ημερήσιας αποζημίωσης), ποσού 70,10 €, της υπαλλήλου Δήμητρας Μανώλη, για
συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273/2019

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων της Σωτηρίας Νικολάου,
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Κίνησης
Οχημάτων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, για συμμετοχή σε
σεμινάριο του ΙΝΕΠ, συνολικού ποσού 170,00 ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 274/2019

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2359/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση διάθεσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275/2019

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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πίστωσης και δαπάνης ποσού 4.492,76 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.350,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πληρωμή προμήθειας διαφόρων ειδών (γλυκά,
αναψυκτικά ΚΛΠ) για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2018 καθώς και για την
διοργάνωση και παράθεση εορταστικού μπουφέ (Βασιλόπιτα, καφές, τσάι,
αναψυκτικά, γλυκίσματα κ.λ.π) στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κατά τη διάρκεια
του εθιμοτυπικού εορτασμού της 1ης Ιανουαρίου 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276/2019

Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΣ
Α.Ε. – ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Προϋπολογισμού: 250.000,00
€ (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2019

37.

38.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προδιαγραφών, αφορά την διαγωνιστική
διαδικασία κάτω των ορίων, για προμήθεια 2 επιβατικών αυτοκινήτων και 2 4x4

39.

οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας
(δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές).

40.

Τροποποίηση της αρ. 2921/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279/2019

Τροποποίηση της 2944/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως
προς την δαπάνη ποσού 84.630.00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον
Προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2019

Τροποποίηση της αρ. 2472/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
ως προς την δαπάνη ποσού 9.920,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον
Προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 248,00 ευρώ για την
μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας Κας Σταρακά Χριστίνας και του
Επιστημονικού Συνεργάτη Τσιλίκα Ιωάννη στην Αθήνα με υπηρεσιακό όχημα, με
σκοπό την συνάντηση στα Υπουργεία, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής
Ανάπτυξης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282/2019

41.

42.

43.

Επικαιροποίηση της 2555/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ.
Α415/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, ύστερα από την αριθ.

44.

ΑΓ64/12.01.2017 αγωγή της Κ/Ξ Β. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ – Θ. ΨΥΛΑΚΗΣ και τη διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα
τεσσάρων λεπτών (40.806,44) από τον προϋπολογισμό του έτους 2018», ως προς τη
διάθεση πίστωσης δαπάνης 40.806,44 ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε/Π.Ε. Αιτωλ/νιας για το έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283/2019

Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 56186/4635/28-2-2013 Σύμβασης
Αναμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου ΘΟΛΗ
συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σε εφαρμογή του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 284/2019

45.

9

Ν.4492/2017/ Άρθρο 10 “τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 420/1970” – Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας.
Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 289459/23006/07-12-2012 Σύμβασης
Αναμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου ΚΟΜΜΑΣΧΟΙΝΙΑΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σε εφαρμογή
του Ν.4492/2017/Άρθρο 10 “τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 420/1970” – Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 285/2019

Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 289478/23007/07-12-2012 Σύμβασης
Αναμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου
ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σε
εφαρμογή του Ν.4492/2017/ Άρθρο 10 “τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 420/1970” –
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2019

46.

47.

Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 109965/12932/2-5-2014 Σύμβασης
μίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου ΒΑΣΙΛΑΔΙ

48.

συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σε εφαρμογή του
Ν.4492/2017/ Άρθρο 10 “τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 420/1970” – Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 287/2019

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
,έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ - ΠΕΡΚΟΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ)» Προϋπολογισμού: 800.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288/2019

Διαβίβαση Πρακτικού IΙ της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» (18PROC003945128 2018-11-02) για έγκριση από
την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., Προϋπολογισμού:1.500.000,00 € (με
ΦΠΑ)/1.209.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, η απόφαση με αρ.
πρωτ. 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε & εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με κωδικό
2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με αρ. πρωτ 76105/12-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8Τ93) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε ο
προϋπολογισμός του έργου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 289/2019

Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης της δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 290/2019

Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης της δημοπράτησης του έργου «Εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

49.

50.

51.

52.

και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας».

53.

Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
10

προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027 2018-12-12),Προϋπολογισμού
725.806,45. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την
(τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ:
ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του
αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 292/2019

Έγκριση πρακτικού Α’ φάσης της δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση
επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €
με ΦΠΑ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293/2019

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς
διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του
μικρότερου προσφερόμενου ποσού σε σχέση με το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ανά
εξεταζόμενο και ανά μηχάνημα και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294/2019

54.

55.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1174/2017 (ΑΔΑ 73097Λ6-ΧΦΛ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού No2

56.

(δικαιολογητικών κατακύρωσης ) και οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της
υπ’ αριθμ. 166786/5979/20-06-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναφορικά με την επιλογή αναδόχου «για τη σύναψη σύμβασης διετούς διάρκειας
για υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και μετατροπή των
συστημάτων FAN COIL (δαπέδου και οροφής του Κτηρίου ΙΝΤΡΑΚΟΜ) και των
κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Π.Ε. Αχαΐας, μέχρι
του ποσού των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟ
ΔΗΜ. ΜΕΛΕΤΙΟ και την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.974,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των ανωτέρω
εργασιών», λόγω μη ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά τη λήξη του
οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295/2019

Έγκριση διενέργειας 17ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση
της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.118,51 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296/2019

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 11.656,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την σύναψη σύμβασης από την υπογραφή της και
μέχρι 31/12/2019 για την «Υποστήριξη των εξυπηρετητών ,των δικτύων και των Η/Υ

58.

της Π.Ε. Αχαΐας και των παρελκόμενων ανταλλακτικών τους για το έτος 2019» και
ανάθεση στην εταιρεία «MULTILAB A.E » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 297/2019

Επικαιροποίηση της αριθμ. 3028/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 719,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κατασκευή και τοποθέτηση μίας μονόφυλλης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298/2019

59.
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πόρτας αλουμινίου, στην είσοδο του γραφείου του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Π.Δ.Ε. στην οδό
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο β Ιntracom), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών» λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.
Επικαιροποίηση της αριθμ. 2647/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο2 της αριθμ. πρωτ. 313758/14411/12-10-2018
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για: α) την τακτική
συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται
εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και β) την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(1.000,00 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και 1.000,00 ευρώ για ανταλλακτικά) και

60.

με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
για την τακτική συντήρηση», για δικές, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 299/2019

Επικαιροποίηση της αριθμ. 2389/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.976,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διακρίβωση τριών ηχομέτρων και των τριών
διακριβωτών τους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών», λόγω λήξης του
οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 300/2019

Τροποποίηση, ως προς το ποσό που βαρύνει το έτος 2019, της υπ’ αριθμ.
1745/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
που αφορούσε την σύναψη ετήσιας σύμβασης, από την υπογραφή της με απ ευθείας
ανάθεση στην εταιρεία ‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ
ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά υπηρεσιών της πλατφόρμας του προγράμματος
Google Maps, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα της υπάρχουσας
εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 301/2019

61.

62.

Τροποποίηση της αριθμ. 2391/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. 265005/12209/31-8-2018
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών έργων α) «CI-NOVATEC», συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) «HERIT DATA»
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

63.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τη τιμής ανά ομάδα (ΑΔΑ: ΩΟΛ17Λ6-ΟΦΚ), β) Ανάδειξη της εταιρείας
«MULTILAB A.E.» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 8.744,52 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC», δ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 3.998,31 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «HERITDATA, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 302/2019

α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 375972/17609/28-11-2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

64.
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πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία καινοτόμου εφαρμογής 3D
Virtual Tour (τρισδιάστατη εικονική περιήγηση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 9.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη
της εταιρείας «Ν.ΚΛΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω
πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
6.696,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη δημιουργία καινοτόμου εφαρμογής 3D
Virtual Tour (τρισδιάστατη εικονική περιήγηση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 303/2019

α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ.
375208/17543/28-11-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια
επίπλων (γραφείων, καθισμάτων και τροχήλατων συρταριέρων) για τις ανάγκες του

65.

μόνιμου & έκτακτου προσωπικού των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και της έδρας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.200,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)» β)
Ανάδειξη της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» ως οριστικού αναδόχου
της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού 9.126,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων
(γραφείων, καθισμάτων και τροχήλατων συρταριέρων) για τις ανάγκες του μόνιμου &
έκτακτου προσωπικού των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304/2019

Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της υπ. αριθμ. 327608/15135/24-1020118 διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«TRITON»,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
76.270,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε
τμήματος του διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 305/2019

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
23.560,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης για το έτος
2019 με την εταιρεία Dataverse για την επέκταση της λειτουργικότητας του
λογισμικού Docutracks για την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων στις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306/2019

Επικαιροποίηση της αριθμ. 3078/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με
θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 533,20 € για την
ηλεκτρολογική σύνδεση περιφερειακού φωτισμού των εγκαταστάσεων του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ με την ηλεκτρική παροχή ρεύματος»,
λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 307/2019

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς
διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του
μικρότερου προσφερόμενου ποσού σε σχέση με το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ανά
εξεταζόμενο και ανά μηχάνημα και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

66.

67.

68.

69.
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Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 2.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου
μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για διάστημα 4
μηνών, ήτοι μέχρι 31/5/2019, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διενέργειας του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη
συμβάσεων καθαριότητας, με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

70.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 308/2019

Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης
σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεων 2014-2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει της
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των

71.

Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99), μέχρι του ποσού των 74.000,00 € (εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και σύσταση των
επιτροπών 1) αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και 2) ενστάσεων της
ανωτέρω προμήθειας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 309/2019

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018, σε βάρος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 2.771,85 € συνολικά.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2019

Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 508,20
ευρώ για μετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε
Κωνσταντίνου Μητρόπουλου στην έκθεση <<6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
–ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η
οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 1-4 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3111/2019

Έγκριση Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για το
έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 312/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.707,14 € για την
αμοιβή των μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ, για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018 (Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 313/2019

Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης για την συμμετοχή
περιφερειακών συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο περιόδου Οκτωβρίου έως
Δεκεμβρίου 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.214,08 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2019

Έγκριση μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος στις Βρυξέλες (5/2/2019 – 7/2/2019).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση κλπ) μέχρι

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 315/2019

72.

73.

74.

75.

76.

77.
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του ποσού των: 1.605,00 €.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
και διάθεση
πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501-συνολικού ποσού
#17.980,64# ευρώ, που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Έτους 2019 για
μετακινήσεις παρελθόντων ετών ( Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 316/2019

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του υπαλληλικού προσωπικού Δακοκτονίας 2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτών (571,38 €) για το χρονικό διάστημα από 01-12-2018 έως 31-12-2018, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 317/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 391,40 €, για την
αμοιβή των μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής &
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2019

78.

79.

80.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των € 4.960,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προς την εταιρεία «Marketing Greece AE», για τη

81.

σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως δημιουργού και
αποκλειστικού διαχειριστή του ταξιδιωτικού portal της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
www.western-greece.com και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
Instagram, Youtube), για 3 μήνες, τα οποία φιλοξενούνται σε δικούς της servers.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319/2019

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της ΔΑΟΚ Αχαΐας της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 1.726,64 € από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των
40.000,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη
προσωπικού, για το έτος 2019, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «PATH, Ενίσχυση
της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω της προώθησης του
πεζοπορικού- εναλλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστικής
προσέγγισης » του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321/2019

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της ΔΑΟΚ Αχαΐας της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 11.888,03 Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322/2019

Επικαιροποίηση της 2931/2018 απόφασης της 62ης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την δαπάνη 1.264,80 €
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε για το
έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 323/2019

Επικαιροποίηση της 1298/2018 απόφαση της 32ης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την δαπάνη 4.800,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε για το
έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 324/2019

82.

83.

84.

85.

86.
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Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης, ποσού έως 780,00 €, της υπαλλήλου της Δ/νσης

87.

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Αθανασοπούλου Ευαγγελίας για την παρουσία της
στο «Sympossio Greek Gourmet Touring 2019» που θα διοργανωθεί την 25η
Φεβρουαρίου 2019 στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 325/2019

Έγκριση δαπάνης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης, ποσού 1.050,00 €, της κ.
Μαλλιώρη Ανθής, προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ευρωπαϊκό έργο
ESMARTCITY, για τη συμμετοχή της στην τρίτη συνάντηση του έργου
ESMARTCITY στο Μιλάνο Ιταλίας (28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 326/2019

Έγκριση δαπάνης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης, ποσού έως 2.100,00 €, των μελών
της ομάδας έργου του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY κ.κ. Μακρή Μαρία και
Μιχαλοπούλου Μαρία για τη συμμετοχή τους στην τρίτη συνάντηση του έργου
ESMARTCITY στο Μιλάνο Ιταλίας (28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 61,40 ευρώ για τη μετακίνηση,
και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, στην Αθήνα στις
4/02/2019, όπου εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνάντηση στο
Υπουργείο Τουρισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 328/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την
μετακίνηση, και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Ειδικού Συνεργάτη του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Παπαδημάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα στις 5/02/2019, ο οποίος συνόδευσε τον
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης στη δεξίωση έναρξης του 10ου και Επετειακού
“SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING” με θέμα «Ελαιόλαδο & Κρασί» του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

88.

89.

90.

91.

Ομίλου Aldemar Resorts.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 329/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την μετακίνηση
και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, στην Αθήνα στις
5/02/2019, όπου εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη δεξίωση έναρξης
του 10ου και Επετειακού “SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING” με θέμα
«Ελαιόλαδο & Κρασί» του Ομίλου Aldemar Resorts.\

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 330/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10,00 ευρώ για την
μετακίνηση, και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, στην
Αμφιλοχία στις 21/01/2019, όπου εκπροσώπησε την ΠΔΕ στο πλαίσιο συνάντησης –
επίσκεψης στην επιχείρηση «Knauf Γυψοποιΐα ΑΒΕΕ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για τη μετακίνηση,
και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, στις 3.02.2019, στην
Αθήνα και συγκεκριμένα για την εκπροσώπηση της Π.Δ.Ε: α) στην ετήσια
χοροεσπερίδα και στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332/2019

92.

93.

94.
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Παγκαλαβρυτινής Ένωσης (Αίγλη Ζαππείου) και β) στον ετήσιο χορό και κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Δαφναίων Αχαΐας-Αθήνας –Πειραιά (Γκάζι).
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.211,60 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων για την λειτουργία του
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’Europe Direct Πάτρας’’ Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 333/2019

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.045,20 ευρώ, για
Οδοιπορικά έξοδα εντός έδρας μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙOY μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334/2019

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης για το έτος
2019 με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
(Ι.Τ.Υ.Ε.)» για την ετήσια λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής για
την υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 335/2019

Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
24.678,40 ευρώ από τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

95.

96.

97.

98.

(Έδρας) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 2019.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336/2019

Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 468,20
Ευρώ για τη μετακίνηση του Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Μητρόπουλου
στο 10ο Φεστιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας που θα πραγματοποιηθεί στις 7 /8
και 9 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337/2019

99.

100. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 4.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την
κατασκευή από αλουμίνιο νέων πέντε (5) πινάκων ανακοινώσεων με ανοιγόμενο
παράθυρο διαστάσεων 3,55 μέτρα μήκος, 1,80 μέτρα ύψος και 2 εκ. βάθος (κορνίζα 7
εκατ., και 3,45 εσωτερικό χώρο ανακοινώσεων), και τις σχετικές εργασίες
τοποθέτησης καθώς και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών τοποθετημένων. Οι
νέοι Πίνακες Ανακοινώσεων θα τοποθετηθούν 2 στο Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε
Αιτωλ/νιας, 1 στη Δ/νση Μεταφορών Μεσολογγίου, 1 στο Τμήμα Οχημάτων και
Αδειών Αγρινίου και 1 στο κτίριο που στεγάζεται το Διοικητήριο της Π.Ε. στο Αγρίνιο
- Οικονομικού, διαδικασία που θα γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας
υποβάλλουμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 338/2019

101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 5.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την
Προμήθεια και τις Εργασίες τοποθέτησης δύο (2) κυκλοφορητών της Κεντρικής
Κλιματιστικής Μονάδας καθώς και ενός (1) μοτέρ – κινητήρα για τον ανεμιστήρα
επιστροφής της Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για την επίτευξη θέρμανσης –
ψύξης των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας, διαδικασία που θα γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339/2019
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υποβάλλουμε.

102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 6.300,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την
προμήθεια - κατασκευή και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης των ως αναλυτικά
περιγράφουμε στη συνέχεια ήτοι: α) προμήθεια - κατασκευή
και εργασίες
τοποθέτησης δύο (2) πορτών από σίδηρο, διαστάσεων 95εκ. x 2,21 μέτρων, β)
προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας από
μασίφ σίδηρο για δώδεκα (12) παράθυρα, διαστάσεων 3,15 x 1,20 μέτρων, γ)
προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης δύο (2) πορτών από σίδηρο,
διαστάσεων 3,13 x 2,20 μέτρων, δ) προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης
μίας (1) πόρτας συρόμενης, διαστάσεων 3,98 x 2,27 μέτρων. - Τα ανωτέρω θα
τοποθετηθούν στο χώρο του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξη του αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων που είναι
τοποθετημένα εκεί των Υπηρεσιών: Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
Δ/νση Υγείας, Πρώην Αναπτυξιακής Α.Ε. και της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού,
διαδικασία που θα γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας υποβάλλουμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 340/2019

103. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια μίας
ελληνικής σημαίας και μίας σημαίας της Ε.Ε., σε αντικατάσταση των παλαιών, οι
οποίες βρίσκονταν ανηρτημένες στο κτήριο της Π.Ε. Ηλείας και κατεστράφησαν
ολοσχερώς από την κακοκαιρία, ποσού 99,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 341/2019

104. Έγκριση

δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
ποσού
1.960,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
τον Ιστορικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Μάχη του Σαραβαλίου της 9ης Μαρτίου
1822», το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών) του Πανεπιστημίου Πατρών και το Σύλλογο
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» στη διοργάνωση
επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Γιορτή Ζωής»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 342/2019

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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